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1 - COMEÇAR 
      comece de onde você está 

2 - PARAR 
      observe os sinais de PARE



Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve 
seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você. 

Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm 
entendimento mas precisam ser controlados com freios 

e rédeas, caso contrário não obedecem. 
Salmo 32:8-9 
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3 
PERMANEÇA 

FIRME!
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PERMANECER FIRME OU DESISTIR?
“Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer”, disse ele. “Fiquem aqui e vigiem 
comigo.” Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: “Meu Pai! Se for 
possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha”. 

Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. “Vocês não puderam vigiar comigo nem 
por uma hora?”, disse ele a Pedro.  “Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o 
espírito está disposto, mas a carne é fraca.” 

Então os deixou pela segunda vez e orou: “Meu Pai! Se não for possível afastar de mim este 
cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade”. 

 Mt 26:36-50
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Você já teve VONTADE DE DESISTIR?
• Devo ficar no meu emprego ou devo pedir as contas? 

• Devo fechar meu negócio ou insistir um pouco mais? 

• Devo permanecer com este namoro ou devo encerrar logo? 

• Devo perdoar e dar uma nova chance ou terminar o relacionamento? 

• Devo permanecer neste curso e ir até o fim ou será que Deus tem algo 
melhor? 

• DEVO PERMANECER FIRME… OU DESISTIR E TOMAR OUTRO RUMO?
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É possível que o melhor seja desistir.  

NA MAIORIA DAS VEZES É MAIS 
FÁCIL DESISTIR. 

Você vai desistir porque é mais fácil, ou 
porque é a COISA CERTA a se fazer?
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O apóstolo Paulo poderia desistir… 

Atos 20:22-27 (NVT) 

22 “Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, 
23 senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades, que tenho pela 
frente prisão e sofrimento.  

24 Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para 
completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: 
dar testemunho das boas-novas da graça de Deus.
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O apóstolo Paulo poderia desistir… 
Atos 21:10-13 (NVT)  

10 Muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. 11 Ele veio ao 
nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. 
Em seguida, disse: “O Espírito Santo declara: ‘Assim o dono deste cinto será amarrado 
pelos judeus, em Jerusalém, e entregue aos gentios’”.  

12 Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. 

13 Ele, porém, disse: “Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração! 
Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo 
Senhor Jesus”.



AGUENTAR 
FIRME NUNCA 

SERÁ FÁCIL 
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“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em 
vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si 

mesmo, se não permanecer na videira.  

Vocês também não podem dar fruto, se não 
permanecerem em mim.” 

João 15:4



“Quanto mais Deus deseja usar você, 
maior a probabilidade de você se sentir 

tentado a desistir.”  

Graig Groeshel 
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Como decidir quando estamos 
diante de uma encruzilhada na vida?
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A HISTÓRIA DE RUTE

Rute 1:16-18 (NVT)  

16 Rute respondeu: “Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde 
você for, irei; onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu 
Deus, o meu Deus. 17 Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. 
Que o SENHOR me castigue severamente se eu permitir que qualquer 
coisa, a não ser a morte, nos separe!”. 18 Quando Noemi viu que Rute 
estava decidida a ir com ela, não insistiu mais.
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A situação de Rute, nora de Noemi

Noemi: marido morre durante período de fome 

Noemi tem 2 filhos, que se casam com Rute e Orfa 

Ele mudam para longe, mas os 2 filhos de Noemi morrem 

Agora são 3 viúvas sem condições de vida, sem trabalho, sem nada 

Noemi diz às noras para voltarem para suas famílias 

Era mais fácil ir embora, e não era errado. Mas Rute fica com Noemi. 

Elas se tornaram PEDINTES, vivendo de favor dos outros. 
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A escolha de Rute

“Não vou voltar para os deuses que eu tinha. Estou escolhendo o seu 
Deus, Noemi, o único Deus verdadeiro. O meu compromisso não é só 
com você; estou assumindo um compromisso com Ele”. 

- Estou ao seu lado, não importa o que aconteça.  

- Eu amo você, confio em você, e acima de tudo, confio em Deus. 

- Não era a escolha mais inteligente, nem a melhor para si mesma…
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Boaz — observa a escolha de Rute
Rute 2:10-13 (NVT)  

10 Rute se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: “O que fiz para 
merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira!”. 

11 “Eu sei”, respondeu Boaz. “Mas também sei de tudo que você fez por sua 
sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, 
sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. 12 Que 
o SENHOR, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a 
recompense ricamente pelo que você fez.”
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Porque Rute PERMANECEU FIRME…

• Rute se tornou esposa de Boaz, e tiveram um filho chamado Obede 

• Obede teve um filho chamado Jessé 

• Jessé teve um filho chamado Davi — Rei de Israel 

• Rute entra na linha de descendência de Jesus — José, esposo de 
Maria, da descendência de Davi.



Você nunca saberá o que  
DEUS PODE FAZER  

se não tiver a CORAGEM  
de PERMANECER FIRME. 
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COMO SABER  
SE DEVO PERMANECER,  

OU SE DEVO MUDAR DE DIREÇÃO?
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1 - Seja sensível à DIREÇÃO do Espírito
“Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me 
espera ali.. — At 20:22 

“Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus 
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.”  
Gênesis 12:1 

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus.” – Romanos 8:14
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2 — Tenha CONVICÇÃO em meio a incerteza
“Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me 
espera ali.. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a 
menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que 
me foi confiada pelo Senhor Jesus: At 20:22,24 

Pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. O Pai 
quer que você deseje o que Ele tem para você. E o que Ele tem é 
sempre muito melhor do que você imaginou para você mesmo.  



Não desista da PRESENÇA de Deus.  
Ande ou pare segundo a direção do Espírito Santo. 

  
Não ande mais por sentimentos.  

 Deixe seus sentimentos e vontades serem PROVADOS pela 
Palavra e pelo Espírito Santo.  

Avalie a motivação do seu coração e a sua disposição de 
obedecer e PERMANECER FIRME. 
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3 - Não se deixe dominar pelo MEDO

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,  
de amor e de equilíbrio.” - 2 Timóteo 1:7 

• Deus está falando para você FICAR, RESISTIR, LUTAR, VENCER, 
RECONSTRUIR, PERMANECER FIRME? 

• Então permaneça, porque ELE ESTÁ COM VOCÊ! 

• Não desista porque está pesado, difícil, ou é mais fácil. 



Você não é o tipo de pessoa que desiste, 
mas que PERMANECE FIRME até o fim! 

Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são 
destruídos, mas dos que crêem e são salvos. - Hb 10:39
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Lá no futuro, quando você olhar para trás, o que 
você vai dizer?  

— Ainda bem que não desisti, e permaneci firme…  

— Minha vida poderia ser totalmente diferente, se 
eu não tivesse desistido… 
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SE VOCÊ PRECISA DE 

Não desista porque é mais fácil…  

    Permaneça FIRME na presença dele… 

         Fique onde Deus deseja,  e você será               
         abençoado e próspero.


